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Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport objavlja

JAVNI POZIV
za kandidiranje strokovnjakov za clane komisije za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami na drugi stopnji

Za ugotavljanje dejstev in okoliscin, ki so potrebne za optimalno usmeritev otroka s posebnimi
potrebami, minister, pristojen za izobrazevanje, v skladu s 23. clenom Zakona 0 usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, st. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 ZOPOPP) imenuje clane komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami druge stopnje, ki
deluje pri ministrstvu, pristojnem za izobrazevanje.
Mandat clanov je stiri leta.
Pogoje za predsednika in clane komisije doloca Pravilnik 0 organizaciji in nacinu dela komisij za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, st. 88/13).
Predsednik komisije druge stopnje je lahko, kdor je koncal:
univerzitetni studijski program defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike,
socialne pedagog ike ali psihologije ali magistrski studijski program druge stopnje
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in ucne tezave),
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer tiflopedagogika
in specificne ucne
tezave), logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika ali psihologija in
je bil najmanj eno mandatno obdobje predsednik ali clan komisije prve ali druge
stopnje.
Predsednik komisije druge stopnje je lahko tudi. kdor je koncal:
univerzitetni studijski program medicine ali splosne medicine ali enovit magistrski
studijski program druge stopnje medicine ali splosne medicine,
ima specializacijo iz pediatrije ali otroske in mladostniske psihiatrije,
ima najmanj pet let delovnih izkusenj na podrocju strokovnega dela z otroki s posebnimi
potrebami in je bil najmanj eno mandatno obdobje predsednik ali clan komisije prve ali
druge stopnje.
Clan komisije druge stopnje je lahko, kdor je koncal:
univerzitetni studijski program defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagog ike,
socialne pedagogike ali psihologije ali magistrski studijski program druge stopnje
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in ucne tezave),

specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer tiflopedagogika in specificne
tezave), logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika ali psihologija.

ucne

Clan komisije druge stopnje je lahko tudi, kdor je koncal:
univerzitetni studijski program medicine ali splosne medicine ali enovit magistrski
studijski program druge stopnje medicine ali splosne medicine in ima specializacijo iz
pediatrije ali otroske in mladostniske psihiatrije ter najmanj pet let delovnih izkusenj na
podrocju strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami.

Zdajsnjim clanom komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami druge stopnje v mesecu
maju 2019 potece mandat, zato pozivamo vse, ki izpolnjujete pogoje, da nam posredujete svojo
prijavo.
Prijava mora vsebovati:
dokazila

0

izobrazbi,

dokazilo, da je bil prijavitelj najmanj enD mandatno obdobje predsednik ali clan komisije
prve ali druge stopnje (pogoj za predsednika komisije),
zivljenjepis na Europass obrazcu, iz katerega naj bo razvidno strokovno podrocje s
katerim se Ue) strokovnjak pretezno ukvarja(l) in reference s podrocja strokovnega dela
z otroki s posebnimi potrebami.
Kandidat s prijavo dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, vendar izkljucno z
namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidati bodo lahko vabljeni na informativni pogovor. S sklepom bode obvesceni Ie v primeru
imenovanja. V postopku javnega poziva ni moznosti vlaganja pravnih sredstev.
V besedilu javnega poziva so
spola.

izrazi zapisani v moski spolni slovnicni obliki in veljajo za oba

Predloge s pripisom »KOMISIJA ZA USMERJANJE, sl. 012-14/2019« posredujte najkasneje
do 15. 3. 2019 na naslov Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Sektor za
izobrazevanje otrok s posebnimi potrebami, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Za pisno
obliko prijave se steje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si,
pri cemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
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